
 

 

 

 

 

 

Nr. 60.914/2010 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 30 decembrie 2010 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii: Bereczki Kinga, Keresztély Irma şi Klárik Attila. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în conformitate 
cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 3283/27.12.2010. 
 La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Szekeres Attila - „Háromszék”. 
 Mai participă: domnul Hadnagy István director al Direcţiei Poliţia Comunitară şi domnul 
Banu Cristian Şeful Poliţei Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb.m.): „Îl salut cu drag pe domnul primar, pe doamna 
viceprimar, pe domnul viceprimar, stimaţii colegi, pe doamna secretar şi pe toţi cei prezenţi la 
ultima şedinţă extraordinară a anului. Ţinând cont de faptul că nu avem preşedinte de şedinţă, iar 
cade în sarcina mea să propun pe cineva. Dacă sunteţi de acord, eu l-aş propune pe domnul 
consilier Kovács István. Vă rog să votăm. Nu este aici aparatul meu, dar să se consemneze în 
procesul verbal că votez cu „da”.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot abţinere (Kovács István), 1 consilier nu a votat 
lipsind din sală (Frenecz Csaba). 
 Nu este nimeni împotrivă, aşa că îl rog pe domnul consilier Kovács să ia cuvântul. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Are cineva observaţii sau 
propuneri în legătură cu ordinea de zi? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Sunt nevoit să 
propun trei puncte noi pe ordinea de zi. D1 se referă la aprobarea unei Dispoziţii a Primarului, 
D2 se referă la înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Sfântu Gheorghe şi 
punctul D3 se referă la înfiinţarea Poliţiei Locale. Motivul pentru care propun acest punct este că  
ieri a apărut în Monitorul Oficial, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale. 
Suntem în situaţia fericită, deoarece Consiliul chiar a fost convocat pentru această şedinţă 
extraordinară, deoarece, în acest regulament scrie că Poliţia Locală trebuie înfiinţată de consilii 
locale până la data de 31 decembrie. Dacă nu ar fi fost stabilită această şedinţă extraordinară, nici 
nu ar fi fost posibilă convocarea, până la sfârşitul anului, dar asta este o altă problemă. 
Mulţumesc frumos şi vă rog să aprobaţi aceste puncte de pe ordinea de zi.” 
 Dacă nu mai sunt alte propuneri, în legătură cu ordinea de zi, vă rog să votăm în legătură 
cu aceasta.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 voturi abţinere (Gazda Zoltán, Ivan Niculae Gheorghe) 
1 consilier nu a votat, a avut aparatul închis (Kovács István) 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
votat şi eu. Ordinea de zi a şedinţei de azi a fost aprobată. Trecem la discutarea punctelor de pe 
ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi, conform invitaţiei, se referă la modificarea 
bugetului anului 2010. Prezintă domnul primar. 
 



 

 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010. Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect doamnele şi domnii prezenţi, pe şeful al Poliţiei Comunitare, pe şeful Poliţiei Române 
din Sfântu Gheorghe, reprezentanţii presei şi pe toţi cei prezenţi.Dacă-mi permiteţi, aş dori să 
prezint primele două puncte de pe ordinea de zi, împreună, deci, rectificarea bugetului şi 
aprobarea Dispoziţiei Primarului, deoarece, de fapt, şi aceasta se referă la rectificarea bugetului. 
Această dispoziţie s-a născut deoarece, în ultimele 10 zile, Guvernul român a hotărât, de două 
ori, să ne vireze diferite sume de bani. Săptămâna trecută, şi, în primul rând, primul punct de pe 
ordinea de zi la asta se referă, a fost virată suma de 600.000 de lei, sumă pe care am solicitat-o de 
la Guvern, împreună cu reprezentanţii Partidului Democrat, sumă pe care o alocăm reabilitării 
Pieţei Mihai Viteazul. Se ştie că lucrările de reabilitare la Piaţa Mihai Viteazul dorim să le 
realizăm din 3 surse de finanţare. Una din aceste surse ar fi proiectul câştigat din Fondul de 
Mediu, alta ar fi bugetul local, iar cea de-a treia sursă ar fi bugetul ţării. În această săptămână, 
marţi, oraşul a mai primit 23 de miliarde de lei, din fondul de rezervă al statului. Pentru această 
sumă a trebuit să emit Dispoziţia Primarului şi, conform legii, Dispoziţiile primarului care ating 
probleme de buget, trebuie aprobate de Consiliul Local, la prima şedinţă de Consiliu. A fost 
important să emit acea Dispoziţie, deoarece Trezoreria lucrează până azi şi fără ea, nu am fi avut 
posibilitatea să manipulăm acei bani. Din cele 23 de miliarde, 20 le-am primit pentru reabilitări 
de drumuri. În material sunt trecute exact lucrările finalizate pe care dorim să le achităm din 
aceste sume. Am discutat despre acest lucru şi în cadrul Comisiei Economice, ceea ce căutăm de 
mai mult timp, unde apare, de unde au fost plătite, deci, de aici vor fi plătite lucrările de asfaltare 
a câtorva străzi din centrul oraşului. Celelalte 3 miliarde de lei le vom aloca pentru construirea 
sălii studio. Împreună cu o altă sumă, - cred că este o sumă semnificativă, mai mult de 20 de 
miliarde de lei, - vom putea să transferăm pe anul viitor. Deci, acest lucru înseamnă că, nu numai 
că oraşul nu are datorii, către niciun furnizor, ci ci că putem transfera o sumă importantă de bani 
pentru anul următor, şi împreună, în cadrul şedinţei din luna ianuarie, vom hotărî pentru ce vom 
aloca această sumă. Ceea ce este important, este că vom începe anul cu o sumă importantă în 
cont. Vă rog să votăm, pe rând, aceste două hotărâri. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos, domnule 
primar. În legătură cu acest subiect, are cine observaţii?” 
 Domnul consilier KATÓ BÉLA (lb.m.): „în Comisia Economică am avut propuneri de 
modificare, de altfel, le-am şi imprimat, şi mai ales anexa am pus-o în faţa preşedintelui de 
şedinţă şi am împărţit câteva şi la colegi. Se poate vedea ce fel de propuneri de modificare are 
Comisia Economică. Nu aş dori să le enumăr.este vorba despre repartizarea unor sume de la un 
capitol la altul. De fapt, nu este o rectificare a bugetului, deci sumele nu se modifică. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Alte observaţii? 
Îi dau cuvântul domnului consilier Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Mulţumesc. Eu vroiam doar să fac o 
apreciere asupra faptului că, faţă de alţi ani, reuşim să achităm toate datoriile către furnizori, cei 
care au făcut lucrări. Nu merge microfonul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Nu funcţionează microfonul 
la domnul consilier Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Da, merge. Vroiam să fac această 
apreciere în legătură cu achitarea acestor datorii, având în vedereşi faptul că, şi la nivel naţional 
se discută această problemă, că toate datoriile vechi, şi lucrările care s-au executat, să fie achitate 
de către cei care au comandat aceste lucrări. De asemenea, vreau să fac apreciere şi asupra 
faptului că şi la obiectivele, vorbesc de cele două obiective importante, e vorba despre Piaţa 
Mihai Viteazul şi Sala Studio, adică lucrări care sunt în continuare...şi aşa cum am primit şi 
sprijinul de la Ministerul de Resort, sperăm şi sper, ca până se termină legislatura noastră, până  
 



 

în 2012, iunie, lucrările de la aceste obiective să fie terminate şi ele, şi să fie date în folosinţă. De 
asemenea, doresc să spun că, cu toate greutăţile care au fost în acest an, nu a fost un an uşor, din 
punct de vedere economic, este un an cu multe probleme, cu sacrificii care s-au făcut, aprecierea 
este că şi comunitatea noastră a fost apreciată pozitiv, iae eforturile care s-au făcut în comun, atât 
de către cei care sunt la guvernare, cât şi de cei care acţionează în Parlament, s-au obţinut aceste 
fonduri pentru dezvoltarea municipiului nostru. Vă mulţumesc mult. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Numai o completare, dacă îmi 
permiteţi. La începutul anului, când am votat bugetul, am spus că încercăm să facem un buget cât 
mai realist şi dacă vă aduceţi aminte, am avut un buget de aproximativ 1000 de miliarde de lei, 
faţă de ce am planificat la începutul anului, am depăşit cu peste 15 – 16%. Deci, practic, am adus 
peste 160 de miliarde de lei vechi pentru investiţii, în Municipiul Sfântu Gheorghe, din alte 
fonduri decât bugetul local şi persoanele fizice şi juridice care plătesc taxe şi impozite în Sfântu 
Gheorghe. Vă mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Dacă nu mai 
sunt observaţii, să supunem la vot rectificarea bugetului, propunerile de modificare ale Comisiei 
Economice, care apar în această anexă imprimată. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Mulţumesc frumos. S-a aprobat în unanimitate. Acum să votăm întregul proiect de 
hotărâre. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 S-a adoptat în unanimitate, împreună cu propunerile de modificare. Mulţumesc. Urmează 
punctul D1, pe care domnul primar l-a prezentat, deja. 
 PUNCTUL D1. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 
3291/2010 a Primarului municipiului Sfântu Gheorghe. 
 În legătură cu acest punct, are cineva observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 

Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul D2. Îl rog pe domnul primar să-
l prezinte. 

PUNCTUL D2. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei 
locale de ordine publică a municipiului Sfântu Gheorghe.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici o să am 
o propunere. Deci, după ce vo face prezentarea şi după ce se va constitiu comisia, să ţinem o 
pauză de 5 minute, deoarece, această comisie trebuie să ia o decizie pentru a putea adopta şi 
punctul următor de pe ordinea de zi. În această pauză, cei care nu sunt membri în comisie, vor 
putea primi şampania cu care să ciocnească. Deci, să încercăm să folosim timpul pe care-l avem, 
în mod eficient. Dar, este o condiţie esenţială pentru adoptarea următorului proiect, ca această 
comisie care se va constitui, să facă o evaluare. Deci, aşa cum am mai amintit, ieri a apărut în 
Monitorul Oficial acel Regulament în baza căruia se poate înfiinţa Poliţia Locală, dar primul pas 
este înfiinţarea acestei comisii. Dacă ştiu bine, această nouă comisie, practic, o desfiinţează 
automat pe cea precedentă, în legătură cu care am avut multe discuţii, deoarece ar fi trebuit să 
includem şi persoane externe. Aaaaaaici, hotărârea este mult mai clară, deci, această nouă 
comisie trebuie să aibă 7 membri: primarul oraşului, secretarul Primăriei, şeful Poliţiei Locale, 
şeful Poliţiei municipale Române şi trei consilieri. Deci, practic, doamna Kulcsár Tünde, domnul 
Banu Cristian, domnul Hadnagy István, Antal Árpád András şi trei consilieri. Eu propun ca 
fiecare fracţiune să propună un membru şi după aceea, consiliul se şi poate întruni. Mulţumesc 
frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Rog ca fiecare fracţiune să 
propună câte un membru. Rog fracţiunea cea mai mare să numească un reprezentant.” 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF  (lb. m.): „Fracţiunea civică îl propune pe domnul 
consilier Fazakas Mihail. Mulţumesc.” 



 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Am dori să-l propunem pe 
domnul Klárik Attila.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Domnul Mădălin 
Guruianu.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Eu îl propun pe domnul 
Şerban.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Din partea grupului 
românesc, domnul Şerban. Mulţumesc. Domnul Ivan.” 

Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Este o problemă 
pe care, în data de 9 decembrie, dacă vă aduceţi aminte, am ridicat-o, problema acestei poliţii 
locale, legea există mai demult timp. Îmi pare foarte rău că a venit aşa târziu şi de azi pe mâine 
să înfiinţăm Poliţia Locală, care are atribuţii deosebite. Materialele sunt foarte vaste, eu le-am 
citit şi de aceea, neputând să le studiez în amănunt, eu am să votez cu abţinere la acest material. 
Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Domnule primar.” 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Aici, în primul rând, este vorba 

despre comisie, nu despre înfiinţarea Poliţiei Locale. Asta va urma la punctul D3 de pe Ordinea 
de zi, deci, vorbim despre înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică şi vreau să vă asigur, 
domnule consilier, că săptămânile anterioare am avut o serie de întâlniri, atât cu reprezentanţii 
poliţiei, cât şi cu cei ai Poliţiei Comunitare şi am discutat, deci, nu suntem nepregătiţi pentru a 
înfiinţa Poliţia Locală, nu avem nicio problemă. Vă asigur că suntem pregătiţi şi nu o să avem 
dificultăţi, în ciuda faptului că, într-adevăr, acest regulament a apărut extrem de târziu şi ne-a 
pus, oarecum, în dificultate, dar, am studiat împreună cu reprezentanţii poliţiei şi poliţiei 
comunitare, textul legii, şi am avut şi un text de regulament, nu cel final, însă nu s-a modificat 
foarte mult regulamentul care a apărut în Monitorul Oficial şi cel care a fost expus spre dezbatere 
publică.Vă mulţumesc.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă mulţumesc, domnule 
primar, dar ce vroiam să spun este că eu votez. Ceea ce ştiţi dumneavoastră, votaţi 
dumneavoastră pentru dumneavoastră şi eu trebuie să votez pentru ceea ce ştiu eu. Pe mine nu 
mă încălzeşte că l-aţi studiat dumneavoastră, când îmi cereţi să votez eu. Şi ca o mică paranteză, 
mă bucur că această comsie de ordine publică s-a făcut în 2005 şi actualizată anul acesta, se 
abrogă, pentru că nu a lucrat niciodată. Poate noua comisie o să mai lucreze câte un pic. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Am auzit 
propunerile venite din partea fracţiunilor. Domnii consilieri Fazakas, Klárik şi Şerban. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Am o propunere, şi anume faptul 
că numele domnului Hadnagy Nu apare în proiectul de hotărâre prezentat, dar este evident că va 
fi membru în această comisie. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Să votăm în legătură cu 
membrii comisiei, pe baza propunerilor. Unul câte unul, vot secret. Fazakas Mihail.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Urmează domnul Klárik Attila. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 În unanimitate. Mulţumim. Urmează colegul Şerban Valeriu. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot abţinere. 
 S-a aprobat. Mulţumesc. Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot abţinere (Gazda Zoltán). 
 S-a adoptat. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Acum ţinem o pauză de 5 minute, 
comisia poate să se reunească. Restul va primi şampanie.” 
 



 

 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Deja, cei pe care i-am votat, 
sunt discriminaţi, pentru că trebuie să lucreze. 5 minute pauză. 
 Îl rugăm pe domnul primar să ne prezinte hotărârea comisiei.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Au fost 
prezenţi 6, din cei 7 membri. Aş citi în limba română (lb.r.): „Comisia Locală de Ordine Publică, 
înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 384/2010, în şedinţa extraordinară din data de 
30 decembrie 2010 a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în baza prevederilor 
art. 28 din Legea 155/2010, privind Poliţia Locală, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 
1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei 
Locale, acordă aviz favorabil asupra proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Poliţiei Locale.” (lb.m.): deci, asta înseamnă că putem să discutăm punctul următor de pe 
Ordinea de zi. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „În acest sens, îl rog pe 
domnul primar să prezinte punctul D3 de pe ordinea de zi, care se referă la înfiinţarea Poliţiei 
Locale. 
 PUNCTUL D3. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înfiinţarea Poliţiei 
Locale a municipiului Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Acest proiect 
de hotărâre are 3 articole: primul articol menţionează că Poliţia Locală va fi înfiinţată începând 
cu data de 1 ianuarie 2011; al doilea articol se referă la aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare; al treilea articol se referă la faptul că toate acele Hotărâri ale Consiliului a căror 
executare intrau în atribuţiile Poliţiei Comunitare, vor trece la Poliţia Locală. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb. m.): „Mulţumesc. În legătură cu 
acest proiect, vă rog să vă spuneţi părerile,observaţiile. Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt, domnule 
preşedinte. Nu prea sunt lămurit, dar nici nu am cum să fiu. Deci, aş dori să întreb dacă această 
Poliţie Locală va fi în locul Poliţiei Comunitare sau actuala Poliţie municipală se va modifica şi 
se va transforma? ” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Într-adevăr, 
întrebarea este foarte bună şi este foarte important să prezentăm tuturor ce va aduce această 
Poliţe Locală. Deci, primul pas este cel prin care Poliţia Comunitară se va transforma în Poliţie 
Locală, angajaţii vor fi transferaţi la noua instituţie şi se vor desfiinţa câteva posturi din cadrul 
Primăriei, şi este evident că va avea mai multe atribuţii, în comparaţie cu Poliţia Comunitară. 
Ceea ce este foarte important, este că, din punctul nostru de vedere, şi despre acest lucru am 
vorbit săptămâna trecută, că din punct de vedere al ordinii publice şi mai ales din punctul de 
vedere al circulaţiei, va avea competenţe mai lărgite. Şi ceea ce este, de asemenea, foarte 
important, este că structura de disciplină în construcţii, structura de protecţia mediului şi cea de 
activitate comercială vor fi tot în organigrama acestei instituţii. Deci, în acest moment, despre 
asta e vorba. În lege este stipulat că, în perioada următoare, Poliţia Locală şi Poliţia Română  
Municipală vor organiza, în comun, diferite acţiuni, de fapt, Poliţia Română va instrui angajaţii 
de la Poliţia Locală, într-un anumit sens.Eu cred că următorul pas va fi ca persoanele de la Poliţia 
Română, care sunt la circulaţie şi la ordine publică, vor trece la Poliţia Locală. Deci, acum, acest 
lucru nu este stipulat în lege. Evident, asta ar însemna ca Ministerul de Interne să acorde o 
finanţare, deoarece, la ora octuală, Poliţia Locală este finanţată, în totalitate, de Consiliul Local. 
Anunţ doamnele şi domnii consilieri că la întocmirea bugetului, va trebui să asigurăm Poliţiei 
Locale un buget mai mare, decât anul acesta, căci ar fi important să le putem achiziţiona 
autoturisme noi şi consider că este important , cel puţin eu, ca atunci când apare Poliţia Locală, 
în oraş, să aibă prestigiul care trebuie, pentru a avea autoritatea pe care, de fapt, dorim să o aibă. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Urmează doamna consilier 
Rodica Pârvan.” 



 

 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Pentru că, aunci când se 
toarnă apă curată în pahar, sigur că da, e nevoie, probabil, de nişte iniţiative. Eu aş veni cu o 
propunere. Dacă în cadrul acestei Poliţii Locale, eu chiar adineauri îi spuneam domnului Banu, şi 
îi mulţumeam pentru colaborarea Poliţiei municipiului, vis-a-vis de şcoala noastră, vis-a-vis de 
stradă, în general. De asemenea, îi mulţumesc domnului Hadnagy pentru colaborarea cu Poliţia 
Comunitară, la care, de câte ori am apelat, s-a răspuns. Dar nu ştiu, vin cu o propunere: dacă în 
cadrul acestei Poliţii Locale, având în vedere că va fi o instituţie nou născută, nou creată, s-ar 
putea crea un departament special pentru relaţia cu şcolile. Deci, nu o sperietoare, deci, nu în 
sensul acesta, ştiu eu, să vină cu bâtele în şcoli sau ceva, stă departe de mine, gândul acesta. Dar 
am constatat în ultima vreme, şi mai ales în acest an şcolar, că s-au înmulţit faptele care trec pe 
lângă regulamentul şcolar, pe lângă lege şi poate că s-ar simţi necesar un departament de realaţii 
cu şcolile, în care, directorii şcolilor, sau directorii educativi, că fiecare şcoală are un consilier 
educativ, ar putea toată lumea, sau ştiu eu, destul de des, nu chiar rar, ca să nu se uite lucrurile, 
să vină să spună problemele, să ia nişte măsuri, pentru a ne feri copiii de influenţele acestea rele, 
ale străzii, ale altor oraşe, ale altor, ştiu eu, tot felul de influenţe din acestea negative, pentru că, 
la vârsta aceasta, apar multe provocări, la care, din păcate, lipsiţi de părinţi şi neglijaţi de părinţi 
– unii dintre ei – iată, devin victime. Deci, încă o dată zic: rugămintea mea ar fi crearea unui 
departament de colaborare directă cu şcolile, în cadrul acestei Poliţii Locale, dacă nu cer prea 
mult. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Domnul primar doreşte să 
răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc pentru această 
întrebare. Legea prevede că autorităţile locale pot adopta hotărâri prin care dau anumite atribuţii 
Poliţiei Locale. Aici, ceea ce este foarte important, să facem un inventar al atribuţiilor conferite 
de lege şi conferite de nişte hotărâri pe care deja le-am adoptat şi să vedem şi ce capacitate va 
avea Poliţia Locală, pentru că, în acest moment, va funcţiona cu aproximativ 40 de oameni, deci, 
trebuie să vedem. Unii din aceşti oameni, în acest moment, păzesc anumite instituţii, sunt la 
poarta unor instituţii publice: Consiliul Judeţean, Consiliul Local, şi aşa mai departe, deci, 
trebuie să vedem exact şi capacitatea, pentru că, în momentul în care dăm noi atribuţii şi nu le 
putem da personal, atunci putem crea mai multe probleme decât beneficii. Deci, ideea este foarte 
bună, trebuie să vedem cum putem operaţionaliza şi cum putem rezolva, în aşa fel încât Poliţia 
Locală, cu numărul de personal pe care îl are, să poată să răspundă tuturor solicitărilor venite de 
la noi. Oricum, ceea ce propuneţi dumneavoastră, se poate adopta printr-o hotărâre a Consiliului 
Local. Vă mulţumesc.”   
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Şi eu aş avea câteva 
întrebări. Ca să fie clar: Poliţia asta locală s-a înfiinţat, sau nu s-a înfiinţat? Şi dacă s-a înfiinţat, 
de când s-a înfiinţat? În al doilea rând: dacă s-a înfiinţat, ar trebui să fie organigrama, că spune 
că nu sunt oameni, dar, atunci, să facă propunere de organigramă, de angajare de oameni, dacă 
este cazul, cum spuneaţi mai înainte. Şi nu ştiu de ce, dar anterior, studiind această lege, nu mi s-
a părut că Poliţia Comunitară se transformă în Poliţia Locală, ci se înfiinţează această Poliţie 
Locală care preia Poliţia Comunitară, e un pic de alt...Mulţumesc.” 
  Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc. Legea spune foarte 
clar, şi hotărârea noastră spune foarte clar, că se înfiinţează începând cu 1 ianuarie 2011. în ceea 
ce priveşte organigrama, personalul şi aşa mai departe, este un proces care va dura câteva 
săptămâni, poate luni. Trebuie obţinute toate avizele de la ANFP, ANFP-ul nici nu lucrează în 
aceste zile, deci, nu aveam cum să solicităm avize de la ANFP, deci, este un proces. Nu de pe azi 
pe mâine se rezolvă totul, dar, din punct de vedere juridic, se înfiinţează de la 1 ianuarie 2011. 
devine operativ când toate avizele sunt obţinute, iar legea spune foarte clar că se preia de la 
Poliţia Comunitară. Deci, nu se transformă, dacă vrem să folosim terminologia legală, se preia. 
Dar, Poliţia Comunitară, în momentul în care personalul se preia, evident, nu va mai exista. Vă 
mulţumesc.” 



 

 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Domnul Bálint József.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF  (lb.m.): „Mulţumesc. Această transformare nu a 
luat conducerea oraşului pe nepregătite, domnul primar s-a ocupat serios de această problemă, la 
fel şi conducerea Poliţiei Comunitare, cunoşteau conţinutul proiectului de hotărâre, au avut loc 
consultările şi discuţiile necesare, deci, această situaţie, a prins oraşul nostru într-o situaţie mult 
mai favorabilă decât acele administraţii locale mai mici, unde, eventual, nici nu există Poliţie 
Comunitară, unde primarul nu se ocupă de acest lucru şi unde legea va fi citită de acum înainte, 
să vadă conţinutul proiectului de lege care, acum, este lege deja. Deci, poate fi liniştitor şi, în 
acelaşi timp, dacă Poliţia Locală va fi mai aproape de atribuţiile Consiliului Local, este tot un 
rezultat al democraţiei şi duce la angajarea autorităţii locale într-un rol mai mare. Eu le doresc 
serviciu uşor. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Alte observaţii 
nefiind, supun la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 voturi abţinere, (Gazda Zoltán, Ivan Niculae Gheorghe). 
 Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Am epuizat punctele de pe Ordinea de zi. 
Domnul primar ar mai dori să spună ceva.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Aş dori să vă mulţumesc pentru 
colaborare. Cred că putem fi mândri, cu toţii, căci şi în anul 2010, oraşul nostru a făcut un pas 
înainte. Sunt convins că în anul 2011 vom putea prezenta rezultate mult mai spectaculoase. 
Proiectele noastre au ajuns la maturitate, practic, putem să ne sprijinim nu numai pe veniturile 
din impozite şi taxe locale, ci, în primul rând, pe bani europeni, din aceste surse putem dezvolta 
oraşul. Eu cred că în anul ce urmează, colaborarea cu instituţiile, cu consilierii, va fi cel puţin la 
fel de bună ca în anul 2010. Anul următor îl începem cu bugetul, cu diferite consultări, slavă 
Domnului Parlamentul a adoptat bugetul şi nu va trebui să aşteptăm. Asta înseamnă că în luna 
ianuarie, mai mult ca sigur, oraşul nostru va avea buget şi vom putea lucra. Sănătate, 
perseverenţă, putere de muncă, idei bune şi iniţiative bune, doresc tuturor. Un An Nou Fericit! 
Mulţumesc frumos.”   
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumim. Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumim domnului primar 
pentru aprecierile dumnealui. Mulţumim, cel puţin în nume personal, pentru tot ce s-a făcut bine 
în municipiu, pentru că s-au făcut şi lucruri bune. Lucrurile mai puţin bune vor putea fi 
îndreptate sau completate, făcute mai multe lucruri bune. Şi eu aş spune că o colaborare nu 
înseamnă că – văd că zâmbeşte cineva – o colaborare trebuie văzută ca atare, nu neapărat din 
pupături şi din sărut mâna, să trăiţi. Şi îl asigur pe domnul primar că şi din partea mea, cel puţin, 
ca şi consilier local, mă voi strădui, ca prin ceea ce voi face în această calitate, să fie pentru 
binele comunităţii, pentru binele oraşului în care trăim şi noi. De asemenea, şi eu, deşi am mai 
făcut o dată, suntem mai aproape de anul nou, doresc tuturor un an nou fericit, să fie un an mai 
bun, cu sănătate şi dacă se poate, şi cu un pic de prosperitate. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „ Şi eu mulţumesc tuturor 
pentru participare, pentru colaborarea din acest an, şi în calitatea mea de preşedinte de şedinţă, 
deoarece sunt mai umblat şi spre o altă dimensiune: Doresc tuturor, un an nou, fericit, 
binecuvântat de Dumnezeu!” 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 10 martie 2011. 
  
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR, 
                           Kovács István                                                                        Kulcsár Tünde 
 


